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de

de capitais norteiõiome"
.

grandioso plano
nacional

"

As trClpas 'nacionalistas'

modo a, que fi

de aproveitar o

força hidraulica ,Ia Serra do Mar pa

ro a criação 'de nevas indústrias e li

fornecimento' de energia para a mo

tlernização' de 'pequenas cidades dt
inferior'e de 'indústrios ogrit::olas. A

comissão b�asileira que deverá discutir

com 05 técnicos americanos, o virem

proximamente 00 Brasil, compor- se-á

dos srs. Eugenio Godin, Ari. Torres, ·05-
cor Veinchenk, Gumercindo Penteedo,
professor Roherto Màrinha e general

.{is, porres, estradas Juarez Tavom .

o trágico· fim dos passa-
Z o n a

A China deverá

geiros da lancha "Cubana I,
p

cssumrr os
.

-IClVI

encargos., da
administre cão

,

Depoh de í lt�nsa. pesquiaas foram eu
,

.' ._oiÕIIIII;...........1

con.f.tadcl d.:il corpo., coot'ouaodo

delap lrecidol outro.

------ - '-__11==

Nankifl9, I (Unitedl - "As tropas, fllondonte do porto .soviéttcc e o Port idade acrescentou "� finlílmentll ;;'11111 c

do !jovemo oClljJoriio u snno de OJi- Arthur servirá de base naval. comum .problema relcfive ó.; eltploroçiia':"- em

á China e á URSS, com o odminis- comum durante ,tri�ta, ·anas,: 'd�':ES
tra�ão chinesa dirigindo toda a região trodQ de ferro .. chinesa 'no, tü!' d::
e uma comissão militar mestra edmi- Mandchuria, será, resovidc ,d��ante' as

nistrnndo II base. A citada personc- futuras negociações' em Nanking. ','

ren, pOr letra e mar, logo que a Chi-

.

RIO, 1 (Meridional) - São os' se- l>Ielsol1 de Sousa Mocohdo, Arthur Ge
Port Árthur, afim de limpar o regiãoguintes os passageiros da lancha reldo Macedo, Clarimundo Francisco
das forças comunistas avaliadas em

"Cubana, que explodi una. Guanabra, da GloriO' dos Santos.
•. 40.000 homens" - declarou 00 cor-

tidos como deseparecidos, até eucrn: T!lmbem' está desepeere.do Salvador
" respondente da United limo alto per-DiaS, ttipUol1te do lancha.

senclidnde governista. ENI mesma

no posso assumir O� encargos <lo ad

ministração civi,l dessa cidade e do

os
personalidade acrescentou que seriam

·iRio, (Meridi()l1alJ - Os' técnicos

du policio e�tão examinando os' pe

'çm;. extraidos dos maiores do lancho
"""' .. f I porto de Teüefou, nn p.ovincic de
"'Ilhana· ,

'

a im de comp etor a pe·, Sh• antung, Sobe-SI! que (I entrega do
rido .iniciado no dia do sinistro, pn- cdmlnlstrcçõo do ronc de. Doittll e de
Fa esclarecer a origem da exposdo

n�ces�árias· operações nnvn.s pai'.l

impedir as Forços comunistes pára o

Faleceu o rei lorge de Grécia
�E':;':,,;o�-:-,_�:,'1f"-1!'t. _'. ,

�ssu '-1iu o trtU'tO o p,,!"cape �aQlo'
ATENAS; 1 lUnitedl ---: Faleceu exotcmente ás, 14,30,.,horos.

repentinamente o rei Jorge II. A mor-) O. príncipe . Pn�lo, � herdeiro' do < tro

te do soberano grego deu-se em con- no, prestou momento' 65 "IS, bQras,' co-
sequencia ie uma isncope cardíaco, mo nove scbecrno dos' hele�os. :

'

Per AI·thur ú China eHlÍ prevista no

tre rudo s.ne-russo de Agúsio (le 'IS, --,-- -�----------------'-------'-----"'--�"";'�

ternccioneis , Certos' comentarias . da ,

após ,.aHenta� G�'l entre o ismpatia luto Motiro. Tomou passe o sr .

que sempre' deyo!'am,,; li Inglaterra te- n'Oel Xavier' de Oliveira" suplinte do

mos que optar pela nosso patria, estcí 1 sr . Silvestre' Góis Monteiro, pessedista
mais .justificada a atitude' do Banco' i afagoano, eleito. governa<!or' do seu

do
. Brasil, deixand,o de continuar a I Estado, No_,' expediente foi Ilda.

,comprar letras de. exportação, permi- apelá da ·.Assembléia Cônstihlinte da

tin(10,· porém, que eurors bcncos o fo- Rio Gronde' do ·'Sul· no- sentido- de
'ç::;. neg�ciando-os. Não pcdericmcs, ar rovodo, éom urgéncia, o' ptojet(l con

porém,,, 'continuar a. pendurar os nos- ,cedendô os recursos 'necé�éiriós paro

SI)5 credites, concede�do essa vanta- o próssegulmento 'das obras da rodo-

!1�� .. _�... In_��ll,t,eff�" qu�,)ª_I!!lt te.�. C!l�;y; ���; Pa.�lio..,-+'#1.à.p �.�lq9�q, :oY�i��;�'!ij��,
gelôdo ,cewi' de' 65 'millíães' 'de libras, Vacaria, naquele' Estado, 'Fo.· lido ain-

ocorride an embnrceeõo em consequen

da de; Incendio. Ao. mesmo tempo
ouvidos os pns

sllgeiros da' alncho, cujo inquerite é

destinado a esclarecer todos os detn-

e v(;I:<1o jior trinta anos. Estipula o

lrolado que durante ese petio,lo pc;'

muneceré como podo livre só com a

údmilli,llIlçõo 'chiue:o, mas com o co-

'na Guanabara, CRE'DITOS ' A'S DELEGACIAS

visodo
flxime'

dos 'restrições 'que, por quais
o portador ' .de um pas.so porte.

motivos, lhe PQSSaf, ser impus-quer

tas.

No ccse, esse motivos existiam, de

rlvcdos lIe inequivoccs obrigações in-
(Meridional) - Um dos

imprensa 'purerom em contra testa

mente dad,! 00 major Aguirre i o que

local em oue se

foi
FISCAIS DOS, ESTADOS

os dois'
do 'Paraguai, redanhecido pelo

relações dii>Jomaticas

do l;;n -oficio <1'0' seàetário -dá ·Cama
r� Municipal do Distr;to Federal trans-

'." :'Rlor,:}, {Mcrid,ollnH ,O: ·!}i,."t'l'l'
G�-�I do Fo%pndlT Nac:'",,1 outorj,ou

pois, nóo trazia. documentos. Troto -se

'-de' um .llIimem de cor branco, de 30

conosco, ·Go:i:a, em

prerrog'a tivas,
legação, Não

consequencifJ, de.

inclusive a' direi
ahvia como reter

'Oro, 'O critico,_ que, ,veJo levantada

contra, o, Banco do Rra!i.iI nesse tocon-
o " ;

�

tz, é injUsta e é por isso ainda' que
reforço o meu voto' congsatu!otorio
porque P!ed�omaSi defender o, nossa

moeda, sobretudo ca�inhar com pas

SJ firme' poro, ,dentro _ de breve, li

berlar o· nosso cambio.' Falou depois

mitindo

selítido
mO:5 a

um ope�o dos vereadores no

(:e não .. ter diminuida ainda
autollomia do Distrito Fede-

anos· presum,iveis.

emiss6rio, oiás um civil nóo in

te9ronte (�os forças militares. em com

Ocupando a tribuno, o sr.

Cunho falou ofvoravelmen-
sobre o s"guinte requerimenh

. aoresentado pelo sr. Cirilo Junior, li

der da maioria; liA Camara <Ie Depu-

rol e a sua lei orgonica que está s�n
d) discutIda no' Congresso Nado�CI[" i
Foram ap,rovodos os requerimentos de'

DERROTADOS

kpS GREGOS

OS

o ·Banco dó Brasil a abrir os àedi

to� de três milhões e quinhentos mil

_� : cruzeiros ó Defegoc:a Fiscal do Rio

i
GrC'nde do Norte, 10 milhões á Dele

GUERRILHEI-
.

gccio Fi�clJl do Rio Garn.1e da Sul, 1

U�I DI ihão ó Delegacia Fiscal do

eeo-Irá e um milhão 2 duzentos mil ó De

le"acia F'sca! do Piauí.
--�

ANUNCIEM NESTE DIARIO
- --

-- - HElICES TRANSFORMADAS 'EM PANELAS
.

f>!.EITEAM REINVIDICACÕES I TDdos os donas de

Rio, 1 (Meridional I - O Ministro I dr hél;ce poro aviões do

dn T rabo lho recebeu um memorial dos. lices que tanto serv iram
I '

vendedores de 'carne dos fr:gorificos j p-ne :JS, No fotoarafio vemos uma

ccntendo reinvindicoções. d, Londres. (BNS1.

�obre a requerimento "sr, Aliomor pezor pelo falecimento de Don Joo- Ateti�s, I (Unitedl Terminaram
Baleeiro, udenistt;l do Baía, dando' o quim �Antonio de AI;;'eida, primeiro, o; violentisimos combates qeu se vi
,'!u voto fovoro.vel � declárou, que ele bispo da Diocées de Natal e do rei, nliom travando ha varias dias, nos

00 J"rge, cio Grécia. E:te ultimo reque- i, montes de Yordussia, 00 noroeste de
rimento foi just:ficado pelo seu au- Pernasso, co� o dérroto dos destaca-

valia por um estimulo psicologico
titular do Fin:enda.',

obrindo- o

reconlíecendD que a
, 'presento o rarefação dos capitais se

orientação' de combote' ao infacionis-
'�\:-·brosi!e:to. O oroll,ar responcleu nos 'I'd d nã(! hodver rigoroso controle ebs me-
,

mI,; é Um benefic:o ó tronqul I (I e
,.

.I t f" lu" dl<las deflac:onistas e principalmente1etmas "ru no a "'Cla. qUe pO'SO geral, que encontro apoio no confian-
,

'd' .

't "O 'nte�sificando a prodrção. O requeri-If.I':,em seQUI a e que' e a Se!}l''" e:
_, coleI ivo do nação. or1oude a in i-

9�'verllo IÍrosileiro, logo que rebentou ri.. tiva do Ministro r1:J Fa:z:endo or-
menta, todoy,io,. não, poude' �er voto-

, .

'b r- I' gu i foi informada do em "'fac� da' questõo de ordem le-
ti re e Joa no oro. a • d(''''ndo " prime:r" cremacãa' de po- ,.,

d/ que. e1ementPs' das forças gover-
'

C Ií
vontada pelo sr. Barreto PInto, pedrn-

pí'1 moeda". O sr. Flores da UIIO· .

o fron- . '''0
.

I elo o adiom.ento da. votaçõo poro ama-
dIsse entre outras cOisas; ato _.

ordens. nra, poro poder falar sobre o mesmo,
<lntem rcolisodo com o queima de cem

., b' d d' t telemen-
"

.' 'Ju que a oro o expe len e es avo

milhões de cru%eitos e o pnme.ro pas- !
"

_.

., " exgotado.' A sessaa fOI pro rogada
!o dodo poro a. aDro mefltOTlO de de-

h b.

por uma oro pata, o de ate do po-
s;nf!oçõo" no nosso meio circurante., .: .'.' -' ,

t.tlca, mmelra. A sessoo fOI aberta as

Nã" sei se já teria chegado Q oportu- 14 lioras, sendo pr��idida slfce,ivo-
'nidade de iniciar a deflação, mas a

lado, Federais Salientou, tadavic., a peri!!o. que re- tor, o pessedista pernambucano Oscar .

mentos de guerrilhe:ros, ql'e sofreram
Carneiro, sendo combatido pela bon- perdas pesadJssimas entre mortos e

cada comunista. Passando-,e á ordem feridos. figuram entre os mortos se.

d" dia, foram julgados o sproiétos de
te coiptães comandantes tÍe grupos.

deliberação, entre outros os seglúntes:
prejeto-Iei de autoria de Antonio Cor·

reio; uc!enista do Piauí,

DOIa· �eDlocr3cia �e elites"�'emocrafjêicajri
ASSIS CHATEAUBRIAND -

crédito de dnco milhões de cru:z:eiros

pera socorrer as populações ribeiri

nhas do Rio Poroiba; o .te autoria do

sr. Juroci Magalhães criando. a Dire

toria Regional dos Correios e Telegro
f�:; na cidade de jaazei�o, ;;0'·Baía.
Feram apresentados ainda os seguin-

ciGtiva, pelo circunstancia rlcle ser

,limpo ainda, uma vez, o corater bi- e adm:nislrar com mais mais confion,

sonho da� nos,as s�postos elites de- <;� Assim oopziguau os pouli,tos. E

moclatitos, só precisaríamos comentar! logQ cirou autoridade" graças ao em

'�" '=t..:. ":ç o surpresa, de que elas se. deíxarom! prego hab:l de elementos que o com-

'O, 'PIaRO do Genera I franco i:i;:::Ii:�:i: ;:::,:�'::�,::":::: ��:,:�':, ::::::'; ::::d':�"�:d:�
,
:.' o Que fez e o que continuo a fo-' tunclusão - impossivel lhe fõra COfl-

mente pelo srs. Samuel Duarte, Alto

mirando Requião, José Augusto e Ge-

te; requerimentos; de autoria do sr.

Cdé Filho, subscrito eplo sr, José: Au

IConclue no ultima pagina)

S. PAULO -' Se leseomojs' tirar a pc,ttidor:o, governar com mais firmeza

solido
formam um,

. contra, o caudilho

t;darias. Desprovido de maioria proprio!
congresso constituinte estadual, totou no modo como os homens de mo:or numero de' cadeiras no Congres-

cçm lima légendo fraco, se socorreu o- uma certa categoria comentaram o s), ali o cargo Ue chefe do executivo
chefe do Executivo dos exemplos fron- colaboração dos partidos, no nova 90-' cumo acontece dentro do regime pre'
cê<: e. italiano: camindou paro o go- velno de .,S. Paulo, reflete quão pou- 5ídencial entre nós.

o troço de caipirismo, que se cons-

país do mundo, governc-do pelo prin- do�

c:p;a do Ipuralidode portióario, con

cebe '�e o extín<;ão de um partido ou

Q abdicação de sua I:berdod� de ini-

7.1>.- o governador de S. Paulo é o que ce,tar no legislativo OS medidos, de

liil de elementar em uma democracia, que carece, a fim de promover o btotll

pulveri%ada por tantas tendel1cios por- de Sõo Pa'-,lo.

membro de um!) coIl30ÇÕO, feit� para' mais·
celoborar com o cheel lo executiva, !;overjIO_
As novos re'pon,abildades ,dionte da V"r901'" mau' grado ,o. seu des(lem çe.
E;lado, não o aconselham o desísfr :0

'. a:voroço -dos �omicíos, Iliau: crudo
da ai itl'de de "ígiloneio civicCi ou -",II, .d;esprúo pela. c�m�e{içõ� .d�;�i �l;'

tampouco o condenam o desaparecer I;ClS; o r.ovo br�fileiro' saiu 'do íÚtiãu
r::-nte da força Ilumerico mais ponde- 'J "pehsQ'ndo; mo;'5 �o's' problemus' é{l.
rovel e que foi aquela qUI! ganhou do ql'e dantes. ,E<te- estodQ

'.

vem' de 'ser '�l<p!icodo, :eU; --fy-
, fenomeno 'gemi dei dit.\idui<ll

Carias Siinche:,· Vi�Úllonte,
6lítkó· do Argéniin�, num livro' 'lii
:0::' tJhoente,' o; Qúol : ir"", éh�; tii�
I�;' ',IIUl\idade dali· ditciduras":

.

efeitos
Diminuir os

vida.

SJnI agem, nóo desaparecem
abjuram às proprias crenças.
cada QUo! permane:::e no esfera

c nem clll'SCS medias, opó� doi. h!·tros de

Antes, regrme de fato e dE' estado de sitio,
de in·

áimento partidar'o, Tanto produziu'
uma impres!:ão de'llortlvel o absenteis-.
mo dos �Io�ses elevodos ao< comicias,

plano (\0 resultar na uniõo de seus ínim,gos pa.

(I monor,-/ Ta. derrllbo-Io - disse hoje um �o-

que pode jCondue no ultima pagina) .

De resto, é o co preparados estamos paro entender cntam é, por cutro I�do, confortador
hó pouco o ge- uma odmini,troção formado mercê de encontrar o povo sQfisfe;to pelo enten-

As classes conso.rvadoras estão colaborando solução prablema

ne.a! Lutro, e ,�que propugnamos

tontas vezes paiO os primordills' do
constitucional, conside-

00
'

�S[), reconstituído de

forcas da ditadura, formado de uma

cGi�ha de retalhos d� 'aMdalenos do

regime outorito,io, faltava-lhe autori

dade para dirigir so:cinho o poí, co

me base do politi.cd do presidente.
C�mpreendeu afinal a chefe do exe

cutíVD federal que, t,:,'bolhondo so%i�

uma ��sociat;õo politico, e congrega

da� essas COITl o Ilbetjivo de facilitar

sua tarefa. Reunindo-se em torno de

UIO chefe do execut;.,.o que combate

rall! IlIiS eleições, os partidos, que 05-
que se encerraram l'gora há

CtJIl10 Se registrou com siml}otia

pertat dos camacJo� populores

pouco,
o des

e, da-

:;;l'
",

na dó

nho com o PSD, tinha, um grande va- para dar l'ma transfusão de sangue t;é10 que �e pode tirar é de que 5ur

:cio em 'torno o si. Procurou então nc part:da que' vr,nceu, permitindo o I 'li!!, na pov') uma consciencia da ele

atingir o equilibrío do governo, pondo governa possuir ll10is densidade poli- mc.cracia mais ot;vo do que nos clío

c10h ilderes' da UDN no
z
seu segun'do tica poro pedir c obter do legislativo ",-do' el'tos: P(,r isso, ele' compre.

'ministerio. o; providencias indispensaveis ao fun- Hde o necc,sidade dos governo,> d�"
Em minoria no assembléia consti- clc.nalismo' normal do maquinismo de cr.�igac.õo,· O {,tiviemo demol:;ra�ico

tuillte, tratou o sr .Adhemar, de Bar- Estado. E!:tá �e epnsoncio que o fo-I r--'II!"" rCFulh "",is ardente, con·

r:l, de superar esso contingencia, pon- te; de um partido haver fornecido' se-
I
n:cds "mordonl" de; Que nas classe'

dc-se em contacto com ai lideres das ereta rios ao dence de auxilores do

I
!>upcriore�, os quais trodl'%em, ante

outras correntes de opinião poro, me- go"ernador, este fato importa em to· o cl<ito do voto secreto, unI ponta
llirnTe Uni secretnrilldo de conciliação pltu:ação diante dele. E,u nenhum Ctn prllsellç:J de eleições Iivres( onde

F:xa ". sr. S�nclllli,' a :qtiad.�' poli
Ikl:'"ti: sodol' do, se-u 'pÍlís/ desM Ró
's·�i'· olé· o governo' 'Peran, ii quái não
de!zá, de- se; uma: formo' Ín,ois ou.' mé
'105 �arYGdo ·da 'dit�dura'.' Á,s dittldil
'.;� mesmas,' pondero (I sr. Sonche:t
Viamónte, 'êolabo}olJ1, sem Q �a��f,.· e
'Em o qUerer nesta tarefo de encQ
'ninhar o,, povo parei normas de"gover
no,. fundado no direito, na justiça,. 'nQ
'I:berdode pois 0,0 JJl'ivcí-lo "de.-' todo�
estés ',bens, f!l%em-no compreelld;�'.· �
lesile' ió com ánsja ii voltá do c"i"is-

Da lut!', de que emergimos, com o

da da.
fluencio que conquistou no seio

eleitorado. Se es oglutinarom,

do fato tranocendente, que foi a g'olpe
foi restaurador do euercito em 45, a li-

RIO, 1 (MeridionaU - O deputado cozmente na qllestão,' O sr, Amando aceita. A medida pre"de-se 00 elese-

1'lUga' Carneiro sugeriu na reunião da Fontes prop'õ�, por�m. que' a Comis- jo' manifestado por varios membros da

Ccmissão "de Indústria e Comércio qu� são convidasse 05 srs. Euvaldo Lodi, projéto lei corporificando uma serle

o Camaro apelasse ás entMades in- João Dauôt de Ol:veira e c�ronel MO-I 'Comissão de apresentar .Oll plenária um

E f
., . 1 t leressados no problema do carestia da

1
' de 'p�ovíd;'ncias caopl:es de reo'lmente

110. ste Q til. porem, e .rTe évan e .

•

d'f' t t t d l vído para que enviassem ,; Comissão ri... Gomes no mesmo dia e no mes-!
diminuir os efeitos da carest.a. Nes"

jiIIrQ mo I tcor () Ta amen I) e que
I

' ,

dados capazes de proporcionar aos mo sessóo do Comis�«o, prestassem, in- se sentido jõ se, aehd em. estuda o
A9llirre. pois a

\
I

membros meios de intervir eH- formac_ões li fesruoito, A sligestiio foi trabalho do �r. Vieira dI! Melo. '

jlor si só, não sellS ,..-

mo da. elite;;,
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Himonial da geni! senhorita Nair. L.
de Souza, com o distinta jovem 'lia
raTd ' Hasse, alto fllnêi"oMrio d�' Ban- I

ce Indústria e ComérllIo, fi!i?' dã
quelo cidade.

Embora tardiamente,
mos ·0 jovem casal, com

f.ell!;,5 felicidades.

Di!! . 29 do mês findo comemorou a

PQssagem de Sei! al'ivcrsário natalic1
" Dr. Remo Corsini, competente en

genheitG reisGente em Florianopolis,
onde··o ilustre cotarlnense desfruto. de
relevante prestigio social.

. cumprimento-
votos de pe- I _. _

, , I
CAROLINA CAI..LADO Oswaldo Gomes

,

·"óbrega'·;:
_'Íi!_

NASCIMENTOS

Rlla 1 de' Abtll, 2+J
� ...-�-,,�,

-

-

.',,,"�", ..

A., efemeride do dia 2!} ultimo

gistrou o passagem do aniversario na,

taliclo da galante menino Laura Cc
. folinó Coloddo, fiihlinha do nossa pre

, =:!=,do colega .de imprensa jornalista

I h·trarca Colledo e de sua 'llzma. es-

posa �l., Julieta Gabardo, Callado, re

s_identes na Capital do Estado.

REGISTROS D� IMOVEH
E HiPOTECAS

" C(lnstituiu acontecimento de intenso

regO!ilja para o lar feliZ" do iÍistintll
cava!heiro, sr.

.

Hein%" Hering, concei-I.tuado .indústrial nesta .cidade e de sua

exmc . esposa Da. Maria- José de A-"

?uiar �!crin9, o ncsclmento de seu.',rimogên:ta, que no pia bctisrnel fC-

í
20 .: Ofiei"

';eberá o nome de RAUL. .

I fDlflC10 PO fOiWM - SI"m"uou
MONS. HARRY BAUER O interessante pequerrucho é neto

I
•' 'til.·

.. -.

I
faro a pop�tação cctclice de flo- d" nosso distinto amigo sr. lGsé Frei- -_ _-- --- --- -_

,.�.r:"JçÕel 'Utej" rja�oPblis 'constituiu acontecimento de
.. " ée Aguiar, cperoso qerente do fi-!

JUbilo u passagem do aniversarie no- 1i,,1 do Banco do Brosll
,

nesta cidade

O .. b '(G "I� "". '.1 laiiéio, ,�día :28·, �ó mês pessnde, dó. P. de sud exma'. esposa �Do' .Cem&ira r .. Her er. eo.rg",! '1.\a��nliof
.

HGrry." BtJ[ler, figllfa.· erni- Freire de 'Aguiar, .

I n.snte d·' c!éro
.

co��rinen�e e secreté- Ar} llustre cosa! npreeshfamos efusi- - ADy-OGAP,Q - I
fll}' gerGI da· Aquid.ocesé! daquela (0.- YCiS cong'rafutações pelo fe!i% evento: "i

illltmnalH' ioinviIié .;_ 13 hor�s I [l:tai. .

. ..'
-

- , .f�ritóli-� " . 5. - .

Bi:zm�ti(lIi'�;'�rrQiiaii�pofis '2:,' l�',hórg$!
.

," '�Gmhell1 acha .. se engolan.;do a lar

illlemllllll CI ItllJQí.";_' 'H,30 hOfQ!1 AMAZILOA NICOLUZZI {b estimdilo covalheim' sr. Odilon

;:- ':. . de' Castro, fllncÍo1linio no ·olto. 'comér
cio desta praça e de 5110 exma" es-

;losa "Da. N:na da Cnstro, com " ad- !
"i',!1to de um robusto menino, que na

I"lia b.otismol receberá o nome de EU.
-

CUDES FERNANDES.

O;
.' . , ..

As nossas sinceras feliciraçõe�. . r' Cama'::'"ra-I .•
·

:"
-

I

.. Na cidade de' jaro9uIÍ causou pro-I
OipCl�ões - -OcençG$ AI .. Sl!nh�rQ$

fur.do pe%Of (I falecimento do concei-
.1 ',. -

I
. I ESPECIAl.lSiA

Comemorou ·seu aniversaria natalício fuado cidadóo dr, Werner lack, fun-

no dia· 28 do mês ultimo a distinto Cio. e qUe naquela sociedade era mui- '"II·R-,·#0' em"'... geral -' Triltcimênlõ "1:1'-
·cl!Valh�ir.·b'. sr, Max Fiedler, proprie- cionGrio da firma Bernardo Meyer & Ias Condas Uftra-Curtas
.tClri(t·.'do pi;pular Bar Catarinense, na t .. bemquisto e relacioando, deixando •

Consultoria: -" TrcívesS4.. oi .!Ie fi?...

Cartorin de

Fe�teioll dia 24 elo mês. findo seu Blumel1QII-

FAlECIEMNTO

exi";nto viu\fa Do, Pau:a' Zimmermai1n
e sete filhos menores .. ·0 se.pultamen
t� do e�timado morto, que fQleceu nos

53 anos de idade, teve grande concur

'. tF licia no cemitériO' local.
A' enlutada fami!ia enViamlis. senti-

reiro - Predio Peitlr
(Jperaçôei . nos Hospifãil'

F."'-::'''' .

fundos

S()$ leitores e anunCiante!' q�e. IÍ filO

15 de NoYemb�o, c
DO .Engroxotaria Mi

r;"), ao lodo do- C�fé "Pinguim", insta·
lamas - um posto" de

. cinúnciO's':' e assi
naturas de "A. NAÇÃO" •

Tôdas as pessoas, .pois,. que ,!ui%e
rem assinor ou anunciar· :to

jornal,. poderão se dirigir 00 pro"rie.
tório da Engraxataria' Miro, o qual
está autorizado pelo. g�tênciQ dêsfe
pe'riódico '0 réoli%Gr. qualquE"r' trCDSO
çã�.- de pulltiddode ..

. Recebe quaisquer mercadorias cm de[Jósifo,

Ruo SãO' Pauli. - Fone 1168

Serviço flllJebre. do simpl�s
" ati I) melhor

menos os con�idela das

De�ósito ,lImp!o � sec",
.

iunto �o· Porto !lI! Blume"lIu.

.. ''-Baneo ·MercantildeSaniaCatarina Sa:A'� '!I

F. '.

�.
EMPRI;ZA .FUNER.ARIÀ

.���
?i"��4..-'"

{Em orgo niza'çóo)
EDITAL DE 20. CONVOCAÇÃO

'
.. , . ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUiÇÃO
! Sôo convidados Os subsc'ritores do caiptal do "Banco Mercantil de

Sonta': CII:t��ina S. A"", o es reunirem, em As�embléia Geral de Constitui

çêío em;� 20'_' convocação, no edificio d,):. Teatro'. Carlos Gomes'" ·6 rua 15

·d�. nove�b�o, nest�.· ciilade . de Blumenau, Estado de Santa Catarina, IÍs 10

heras, . no ditt 9 dt! abra do corrente ario, "afim de deliberaram
.

sobre (i

Con5Htui�iju do Sociedade. ;

,,', .. .BlIlm.enau, ·26 de Março de 1947.

(ass.) OSWALDO t<\OELlMANN

' ..

AMi.:RICO STAMM
Fundo dotes

�' .• t r. t, !.,'" (;... ,í,

il � "I íJ ... • f·:- I

l, ;.. • ..

•-: I ;:,,,

li j. .,.,". "

L.

�
ASSEMBLE'IA' GEllRAL ORDINAR.IA

. 20.

CONY�OCAÇÃO$<ia con�idodo5 os sacias desta �scciedade o se reunirem - em Assem-

Geral Ord.néric, a realizar-se llitl 26 do corrente mês (Marça\, ós

s�d,'l social; ii rua Sóo 1'01l10' s/n. em .ltoupava Sêco - Blu-
.

'i��1.1ide :. deliberarem sõbre o seguinte
ORDEM DO DIA

1"10,) - Discussõ; e votoção dn Rela
I
to:i'(; eh Diretoria eencernente 00

, ctcle finda;
. ,.

i 20. � - Eleição du. novo Diretoria pa 1 ro o periodo 'de 1947!194Sj

. que' 0- Paraguai umca n _,30.) --:- Assuntos' diversos ,

!
",",� ..' .

• 0', I (Ass.' ROY Õ I
r: OLlVE1RA

çao do mundo que emite �eTD!$c' �-...-.--'"
.

-'..l �
_

.

_

.

., I'fe'l ' ..eu.e

postais com (I legenda "N'ece$- f ...

sit�mos de imigração". ,i
que a primeiro mulher a 'diplo- i
'�ar-se em Medicina; 'nos Esta-I
dos Unidos,' foi Elízobetn BIOC-lkwell. I

que o elefante é um animal

Dr .. Gebhard(· 'Hrülnada
(w',:: Fac:rida<lc� .â« Vil'no, Àu.,trio e Uo de Janeiro)

CimrcliGG.d,efe do Hospit!,l Snr.ta CotnrínlJ
Alta cirurgia, o(Jt,fOÇÕO do ....CIO, e,tDmago, vias biliares, urêro,

fitc, - N"u(m:inlf!jía. MollÍ:srios d.. senhcrcs . Ciru(gilJ-plasti(;Q-
�.

ConuJf"li' no�: fis S' fi' 11 ., i....
<

15 <h J1 f:� .

que, epescr do l'.SO generalizo- .,

ISlUltÁliNÁU: _ �HGSDjj..,1 Sai.ta Cnfarhlu" __

do do sistema decimal o de

SiS-,'
.

.

_�,_-
.

-._. ---:--;--- -----
---

tema métdco inglês poro peso"

E
.

Ke medidas, a· pérolas e os dia- .

,

mentes contlnuem a ser pesn- I' .

dos, resp�dívamente, em griíos '[ ..
e knrets .

- medidos tradkio-

nnís e estranhos

.Q qualquer IE'stema.

qua, REI· Idade Médi<l, anteS 'de

11m duelo, cada um .dos anta-

tóo vigoroso que os adultos, cqm
um pêso de 5 'mil quilos, podem.
corre ta uma veloeldede- de- 40

.

Iquilômetros por hora,

·CIRURGIÃO·DEHTfSTA

co-tUli10vam deframar

um nouco da 5tHl taça ."0_ ta·

ço do advers'ario, pom rle

monstmf que a bebida não e�

tava envenenado; e ou!'! foi

t!pssa e,tronha prova de leal

dade qlle Se originou do nosÉo
Iltufll cústl!me de tocar as tll

ças. 00 fiu:er em brinde.

6. . . que o 'edifício da Biblioteca do

Congresso, .

em Washingt�n,
disto algumàs centenas de me

tros da Câmara dos RépTesen
tontc�, da Senado Federal e da

Suprema Cârte; e que, entre

esll'"s' repartiéões' e (l Bibiloteco,
existe comunicação direta· por

meiG' de condútores Jubterrôneos
e ar· comprimi(lo, "de 'máneirã

Que � um membro de' qualquer'
daquelas casas, deseíando con

sultor "determinada obra duran

fe
-

uma" . ses�tÍo; só tem' que acif

iim oviso 'po� telefoen 'e, no ma

xíriio . em 10 minutos, terá em

nlãos o. bbr.a de�ejada.

Acabam. de chegar todos 05 ��Io-� '�:�{::::;�ti��-�- da, Alemanha, emi.

tidos durante o gUErra_ 97 peças. f'le�o . .cr
.. 5S0,OU,. Pa.dío.los !icam

pllnb�do de cheques sem mais des llezo,s .6 >C;AS Ai' lLATELICA SÃO
.

PAULO, Caixa Postal 1421 - Siío Pau!o _

_
"

_"

._

Um ��o· c::R��:�-��mpleta "Bra-I'---sil" ,dl!m caminhão "White"
_

no tro. ALUGA-SE t
jéto de Itoupava �co e. �UQ Minas Ge- Caso com 9 quartos, cosinho, gOfO- r
rab. Qeum o 'óchar obsequio entre. g�, etc.· na Rua Moto Grosso (Cr$ .. I
gar nO' deposito da "Navita", ruo Mi- �OO,OO. indo íllJPostOj. i
fios Gérais"', ou na redação deste jor- João Heimberg. ___,. Rúu 15 de Ncr-

qile será bem' gratificada.' vembroT 434 .;_ Blumenau:

Procura--se
Metais e Alu- 'I2 aprendizes conportaveis para Fundi�ãCl' de Ilmnze,

minio.

HEINO MARX

.

___ ./._

Je.sus"�

Jolnville " Santa Catarina'
Esse gr;;n1fé" iducand6fi" man tem' curso �cundário completo,· com

dois cída.s: .:..... Ginasial *' ColegiaL _'(Classico II cientfficQt,

ESCOLA �TÉcNicA' DE COMER CIO (Reconhecida)'.

EXTERNATO

E'PQca de ',mlltrículo poro todos 05 cursos: de JS Q 28 de !'evereira.

R�R.ini(iD de Quirn em 10. de Mo,�O'.

VENDE � S E
Grande cosa. de moradia· parti cular (19 x 27 1/2 mtrs) situada na

Acre, .tendo u terreno. 52 mts .. dI!
.
frente e fllndos até o rio Itoj.. í-As<

Ver e-trator n<l' Cia_ ·lnd:· ê Com·, &AUNGER---- Rua São Paulo

"t};lTERNATIONAL' �D7" fQ'LEo, DIESEL e "K7" (GASOLINA)

COMPANHIA JEN SEN - Agr., ·'nd. 'jj Com.·- Itoll-

PQva - Central fBLUMENAUJ,

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

o oovêmo do Estado aleiidendo· as grandes·obras' que õ- Grê·õifo f= OIimpíco fará executar em-U seu Estfi�
��, doou áquela ·Socied,ade a imD.OfIBnci,a de Cr} S 6.000,00, como incentivo ao Clube mais bem organiza-
do dô -Ista"do'�

.. --, P.Jrab'eDs�o GiJVerDlJ'''qUte'ora se inida" pôr tão patrioti.:o gesto, aos Srs. DJretort's' e JUsO'tiáílils" 48
,

" - ',,�?, ",M a ,1- 5 Que \r i d 0'9 t,
--------------�� ----------------�------�--�,���'----���--�--��_.;'

arrota e 1 ,i,cào,:, e
,

"""
:. ,J?,

"

c:,'
<'

:;;. , I
(,E<creveu CARLOS OE CAMPOS)

I q�em das �lIa$ reais possibiil!lades
I p�ofessar; ,'o� màiore�. êllsjitllm���.os' '",��$ ,(:I>�i�nt� "capazes de !lrandes'

MaiS uma vez ,Blurnenau provou, e

I
tecnlcas, I> Palmeira� não desmereceu sal> aS'. ',pr9ptlds.. partt4os: O, espmto' ,1[ett.o5. ,Percam 'mols ainda, os do Pal- I

mo,lrOU ser O maror centro esportivo a alto credito que possue no' cenário I combativa da representante b!ume- 'meiras,' as do Olimpico,: .porque, mais
----

ti � ,Estado" Quem compareceu ao es-
esportivo do: Estado, ,nau�ns!! foi. ati,n�i�o,. en,t s�\I .. pOl!,to ql!reflde�qo., porque mais., se .. ,oPJÇlJ<irno,-; ,

' "

tnd,o da Alameda Rio Branco, extn-
IS' d culminante, o que era' aliós O meu rii,· do fim almejado. Tenho vinte e' G

.

E
'

'" '01'
.

siou-se ante a aspetéculo grandioso, seu e:nz:�ss;:de:;::e::e c:::az::m;r: maior receio. dois anos de' futebol e:muitl} preciso
L rem,10 spor Ivau 1mp I G ail'.:ponellte que nos fl>i dado .cssistir, Quarentá, por 'eento de suo proau-: ep-ender . Não tenham acanhamento IIViveu, construiu o Palmeiras a 'mai"r .

Quarenta e seis mil cruzeiros foi o '_ f' �' ld �I
'

I Id I '

-

b j A Diretoria do G, E, Olimpico tem a subido honra de convidar osvitoria que um cube desejerlo elcon- çco OI, o",og. a �,o COlliP exe . ,Cf em perguntar o Que nao. 50 em, pro-.
rendn, ctestcdo moi, -:q'ue e!oquerite " I I

.,

"

, seus
,

çar, ofereceu não só 00 público come
meser. ,c asse, ..pe os .nemes mais 'em, curem o eeprfeíçocmenro para poderd(i compreensão do nosso público, do " :
'dA' f bel ii Ir d J

'
' J;r'1

ops seu sotlétas a oportunidade de Im enere na ute o, (> 10 ';', e· e- enlão discutir com base. Daí a gralt-
•

nosso comércio e dó nossa indústria, .

T d' tum aperfeiçoamento maior" do "esse- nesro , u o. ISSO acon eceu com o (le '. vitória' do ,Palmeiras e de todos
amigos que sempre foram dos diri- ' ,

ciation". .A cultura esportiva < do Palmeiras, cama 1I0dio Í!' pode eccn- aqueles q'10 prllticam o futebol, Fo-
Sentes e dos clube" O apoio moral .

pública pogon.te e a dos próprios [ç- tecer com qualquer clube, quer' di> rem =, o Boto fogo ' jogar e foram
ri 1 grunde familia blunlenauense.' ehe- ' ' .

goelares ampljar-se .. ão, pois ainda Blumenau, Rio Gron'de do "Sul, Paranó, aprender, mesmo oq,uele, que se vochc-
SO" o 'cIIlar fundo nos visitantes. De L

,.

,

f
' �

, cnegaremos a per elcao., São Paulo e Rio. _. Pon�am; O próprio' vam, nas arquibancadas, Precisamos
pOHlbens, pois, a Liga Blumenauense,

'

..

,

d I B,otafogo frente a team íng!e:r, e ve-
('e De�poftos na pessôa do grane' •

. '.� I O trabalho daq ueles onze camIsetas íam ,0, re,ultodo. São l11oiores que" OS
;;)""idenle sr, Sebasttao Cruz e seus �.

•

" ," '

T"'" � ,vErdes, sob o peso da tremando ras- barsil!!iros? Nôo Porque ,'então dife-
componheiros de diretoria, pela gran-I

-

b'!'" d _

"

"',

, , . pOllsa Ilc'a e que os aguardava, fOI rença de, assçda,tion_?, Muito .sim,ple,s,dlosldúde do feito e de parabens. tam- ,

'

" " ,,' , ,

b "I' E C g" f I p�ra alguns vexotoria, desastrosa; mos POlque são os jngleel's ,consiperlldos os 'tiva, a justiça,. O maoir compromis-
"m o cO melros, ' , ata 0- ! '

'

,

!jUEilSES e Palmeirenses lutaram pela: poro mim e paro Os verdadeJros opre- reis do futebol? Sofreu ,ou, não do SJ que um atléta ou um desportís-
,

, II a fundo of'lm' dadores do futebol foi .sublime, mere- c.om"'lexo? ,Aí, estio alguns exem, nlos ta presta é o palavra' empenhada e (1
\/ro 0, empen aram-se .. �

, I cedera de ,nossos aplo!�ses, da nossa simr,!es mas verdadeiros,' Precisamos cl:sciplina rigoroso que se comprome-<1<"" f.oj:!orcionar oque,a enorme massa ' ,

d� gente que comprimida, acorreu ao !l0tidãa, Os, resutodos não se farão I �uito d� m'ciores 'e, eficjente� 't�ein�s, te a cumprir.

c.:;mpll do Olimpico, Valendl} .. se do tardar.
, I �r�cis�mos �l;Ilícor. 05. entr�ina�ent!ls Ppr hoje, é só, j!sprando uqe se era-

sue 'alta 'çlosse, do seu nome glorio- Os' fruto� daqueles 4xJ serão colhi_ individuais, �,c�ntrole '. ab�luto da li::e!1l' ,It\uitos .,Botaf090xl'almeiras, em

$;, a Botafogo foi o vencedor, 4xl foi I dl1s e' então dir�o. todos 'd� necessid<!�! bola � a�liC(içã!l: ��i� ��i�ient�. no,s p�n�fjc;io, da, nosso maior' e melhor 0-

�: .rasliltcillo, justo, aliás, Jogando a de de um maior intercâmbio. O maior deslocamentos.' ,Isto: feito, então, te-
----

ma

tombem' que' 05 nossos' flubes coope

rem entre si, dentro de; uma normo

n:u, sã, educativo e sincera. Ponham

acima de seu, cll,bes a honra despar-

I
I
Transportadora Blumenauense Uda� j

I Transporte de Cargas e Encomendas .!
\ eetre

1
IB.omeDàu • Curitiba e S. Paulo .. .' .... ",joinvlle �rulque Laf·�',

,',

':D'�....... ,:- tf •

Ayres . Gonçalves
MATRIZ:

B!umenàll, AI<imeda Duque de Coxias 20 S, Paulo, Alamedo BGréia:,d!), PiracicabCl,.
188

Fone 1410

ÀDVOGAllO

Rua 15 de Novembr"l nO .uI

Pílulal VRSI

o '�fjin lcliô contra os rins

INE BUSCH
, Catarina

:'I' �..

do·"Ol'lftlpiCÕ
"

Os diretores e associados do Grêmio nário desportivo. de SantaQUARTA-FEIRA IÍ, 8,15

JuLIE BISHOF - JESSE BARKER em

UMA PEQUENA IDEAl. t Esportivo".olimplcl} 'se: reunirãll' ':hoie(ó �e esquive a um. campeonato por mo

noite. poro decidir sôbre relevantes ,a5- tivos dê somem'os importância como

15uI1to,s $IUf_ qi,%.ell! r.�;flpitc( _à� ,clu�.ei 40 II �(;:, ��? parecen<\o ,o que alego o

Alameda Rio Branca. diretoria do. clube,

I ,: A';]9ur.a-se:��s" 'co�o ,
�� ',dos ,:�;s�� I '

Os 'f�:t�b.ojistos d�, Blumenau não se

I to,_ \!l,ais imeort,�ntes ,saber ',se ,o Ç!li�7 conformam
.. de" forma, alguma c;om o

Jlico pisputor'ó" 0ll., nã�, o '�ampeo�àta afastam.ento, elo: 9límpico das disputas

déste .onq,' ," • ',: ,; j ria' d:> campe,onato", pa,recendo-Ines
,

o

, '

'cousa mais de�engraçada o alhelo-

Nás temos ra:dies de soílra,' para, menta <dll c1u�e caiptaneada por �ré
, supor que II 'decisão � antério�"d� -di::
i refaria de não idsputor o. campeanri
to. será logo mais, posta abaixo pelo, tôo que está preocupando � esporte

.o\sse.mbléia,' 'pois
"

não i se, _justifico, que ,logo mais' á noite esta ques-

filme algo
Ritmos !\ue seduzem". encon t,); Que fascinam n'um

I(lÍ!l5ocicnal!
"

'r:.'1' As maIs l;ndas garotas n' um desfile de,' bele:r.a Que provocará frene-

Acomp, COInpl. Nacional - U niversol Jornal

f'latéo 3,00 e 2,00 -,' 8acão 2,CO e 1,50

EAIÚ' COo'PER _: 'R-A'Y MIlLAND ..:- ROBERT PRESTON

LfY - SUSAN HAIWARD em
, "

"BEAU GESTE"

d
_ .,

supremo glorific.ac,ão, do h�rois-
Uma super maxlmo pro ucao que, e o, .',," ,

do . o�jor fraterna!! - Um es- petacufo que é esmpre grandioso, esn

., �.

_ BRIM" DON-

Fa%enlos votos que os associados de-
nlO e

saciana! e ab,1l'rvente!
,

Aco!njl, Camp!. N�éiollal - P !romount Jornal.
,..

'1'Iatéa 3,00 e 2,00 ..,- Balcão 2,00 e 1,50 ,um dube de trodicõe�." valor no, ce- local. '

AGUARDEM: RETIRO DE DRAGULA - AGORA SEREMOS FELIZES I, ,'".: ,.',
' '

'.

,.���1!�"

KISMET .:: tres<fjlO1es que são um presente 00 �eu bom gostO!,__ I
'

Sua S'aud:ePagaráBemCaro�,
-

ANCÓOO 'BRASIL S.Aw Se': M�1:i:":==a,�n� ��o
, , . '.

�.'. .'"

'fAZ

Direção Geral - Rio de-, <JaneirD I
TODAS AS OPERAÇõES BANcA RIAS NO PAIZ Iu:oM O eXTERIOR I

• � .....-j!� o;.

Nas Pílulas" Ursi ..:... os prin
cfpias�-ativo:s ,da 6 maravi- .-�

íh'O,íCl,$"p:'a�llta5' ião consei- 'I
, vado!oi Integralmente ,� ..,

,

.,

- .
Primeiramente COn9agrJl,Gac pelO;;t
povo 'e depois utilizadas pela �
Ciência, como mediCamentol in·' 1'_subltitúivei, no tratàmento dá.

.

moléatiáa doa rins to bexi,_; •• 1!>

piàílfalt que: compÕem "'.. ,Pfl�laa '.
Drli têm OI leus princípio••tivõ_. ,
con.crvadó. i'nte.ltr��te, Iraçll. ,,_

TAXAS PARA AS CON TAS DE DEPO'SITOS:

DEPO'SITOS A' VISTA (retiradas li vIe,!:)

2: de ·Abril : de: 1947

'Clube Esportivo Paysand,lJ1
I

Dr. Jorge ]asper
a

Diretor de "A NAÇÃO"

Cirurgião·DenUsta
O ti O DtO 'p e d i a- e r i

D1:Dtadu,a�8 Anatõmicas
'RUfl 15, de ,Novedlbro,_ 760

sócios para o baile de Pcscôo, a realizar-,e no proximo dia 6 de A

,nos salões do Teatro Ccr'os Go mes, com inicio ós 20 horas.
As. danças serão abrilhantados peli apreciodo Ja%% "Perú"J' de Join-

A reservo de mesas deve ser .. encam,nhada - ao .. :zelaállf do Teatro
Gomes.

..

. ,,'::

Recebemos D. ',egüinte comunica5ão:
"limo, Snrs:

Armendo Oi;', ��i;,_ 1Q. Secret, reeI.;
t-rtltur Appel, Io ; Tesour. tecI,;
Guilherme Orio" Neves, 20. Secre�

MUITA ATENÇÃO:
1 - Para defeoder-so contra 118 gripes,
l'alrlados e tosses, use o COglla,: â.
Alcatrão Xavier.

'

2 _ O Cognae de Alcatrão Xavier é o

00100 medloll.mento existente com II

designação de Cogm'c de Alclttrão, por
qué é o únieo Cognac leito li bnse d ..

alcatrlLo que tem Mrrnnla medicinal.

3 ..:.. A e!lcácia do Cognac' de Alcatrã(}
Xarler resulta, pois, da sua fórmula que
reune' valiosos elementos medicinais:

a) Poderosos arejadore. c forti
!ican te. dos pulntõe... con}._(} o- al
e_trio e o bálsomo d.e 'tolã.

b) Um grande calcifieBnte eoJá&.O

O bipo-fo8fito (}e t:álcio_

e) Doi. expectoraut!'. CODlO • po
Uga]a e o �lc.tlçú ••
d) Um' grande calm...to .... f;\N."
eoUlI) o Jnulungú ..

4 - a legitimo Cognac de Alea!rio
X ...,ier s6 é vendido, portanto em llU'
mácllls e drogarias, porquê - nilo om

esqueça - é remédio e como tal MO

pode �er vendido em outros lugares.

, !

I
.Tenho a sctisfccêc . de, trazer ao

I tarja; _,.!
conhecimento de B. S, que foram em-I O$ny Pereira, 20. Tesoureiro;

pos,ados, no dia 7 ':0 corrente, os Bruno oMritz, Orador. ,';

I membros do Novo Diretoria e con-l Conselho Fiscal: - Henique Hof�

selho Fiscal para o ano de 1947, ele;- fmann, Reinaldo Gleich, Ca;los' Cid
to os 28 de Fevereiro p . passado, I

Rencux ,

Os referidos orçõos tem a ,eguin- Dierçêo : Esportivo: - PE'dro;Morei-
ta formação:

'

! li, Alfredo Deicltmann, Aristides
.
Sal-,

Conselho Deliberativo - eleito pa- ses , I._,,* "Irli,t:J\I�
rc o bienio 946-948. - Diretoria:

•

-f!Í/ila·'w��tI�1IJlf.I

Valho-me do oporfunidade 'll.Qro:

D,resentar os protestos de mioha' es-
timo e eral' apreço, ;_-

P. Clube Esportivo 'Payosnd� -,' j,,�
sé B _ PiaI", - Secretario ..

Ayres_. Govaerd - Presidente;
José .B, Pioua lo. Secr.�tario;,
.Ortwin Wenrnuth - 30. Secretário;
Antonio Haenclchen, P;esidente;
Anselmo Mayer" Vice-Presidente;

Emprêsa Interme��aria de M. L Araujo
�,

.

.

c�..... ttIZ EM FLORfANO'POLIS)

TITULOS DECLARATO'RIOs - N:ATURALIZ,AÇ-:õ_'
Encarrega..st' :le .iluai!quE'l" f\SSúntos junto ás re�

iUltlic;õ� públicas de 'Blumenau, FIOrÍanôprrlis, Ria de

J&:rtl'jro: São f'llUlo e Porto Alt-gre O:,

Ass'stencio técnico de cohneci do; advogados Absoluta segu!c,";1
e arpide%, asseguradas por tres anos de funcionllmento.

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI'�
Rua 15 de Novemhro nO 415 _ 20 andar - sala 1
{Altoi d'"A C.apitaP ) -- B 1.. UH)!'; N Aí"

c r R U n G .i. O D E N T I :5 T ;.

Bl.UMENAU

Instaiação de RaiosX
�i

l ,

fARA RAD10GilAFIA DENTARIAS E DIAGNOSES A iHS�O.
SIÇÃO DOS SNItS. ME'DICOS E DENTISTA"

, .
'

,-_ .. --....

15mil cruze.irospara o OIimpiç�
I

O govêrno do Esfad'o ";�ti�'ulqndo o Ihoromentos na praça de de�por!os' fig
grande trabolbo das diretores e 0'-; c"ube da camis;i-a "grenat".

Só m�rece aplausos 'o gesio do pre'
:ociados do Grêmio Esportivo Olimpi- daro !lovernador do :Estado ,que, ",mais

c� lhe doou recentemente a importan -' t: mo vez, de'monstra seu interesse" jíe.'
C::I de 5,000 cruze,ros poro os me- Ias coisas de 81llmenoll.

. :.: � 1

;,," �
I.

'

PARA coinb:i:e'; >l;�lofu.
briga,. de ';;�\t filh'c;''dê-,iüi
Licor de Caca-u X'aviei'.
J.\.1uit:S� geraçç,es já corn�IO=
vQf,�m a·�i'ancit eficÍiicii
cê�te- �J�t:J�0 ·lúl.nbl"litd.u4i_.

..... ."- ..

DEPO'SITOS, POPULARES (Limite 3 1/2% -o.a. t»l)i;)��»�)��'1�t..t:�',)>»»)»��»»»>> ',. "'..,,' "� ,

ALIANÇAS, JOIAS, RELOGIOS -�-:RTIGOS PARA f'RESE�TES. ,� Distribuidora Catari-'-'DEi'O'SITOS LIMiTADOS (limite de Cr$ 50.000,00) '. 4% O.CI.

DEPO'SITOS .LIMITADOS (i..;�ite de Cr$ IO/LOOO,OO) 3% a'.CI.,

DEPO'SITO SEM liMITE
'

2.% a.a.

Por

Por 5% a.CI.

PEPO'SíTO DE AVISO P'RE'VIO

.

ketirodas mediante, prévio g't'lso:

De 30 dias

Pe 60 diq!
De 90 dí{i!

d� Cr$· 10,-000,00' -4 1/2% a,a.

4% o,.a.

4.1/2% a, c.

POR CORRE,SPONDENCIA.

P�ro difusão do único' m�túdo brGsileiro, "o AssbciAÇÃO'1"A-
QUIGRA'FiCA, PAULISTA ensmo gréltuit<lnientà: lrifiíii!lIlçhl:'

J
'

Pr!�, PAU�O GONÇAJ..YES'(i'H '1 fÍi1 $etllmbro, 1(17, 1. Cln�.
�,' RIO. DE JANEIRO. _ .. __ .__ >- . __ �

�

ot

.

"

APARELHOS DE CHA' e CAFE' "MAUÀ"

OFICINA DE OURIVES PROPRIA E CONCERTOS DE RELOGIOS, SERViÇO
RAPIDO E GARANTIDO,

,
'-.., ."<,,

.. ;_'�;i���,,,.

Ollrl vesariaWíl.�er'djDI
Rua 15 de Novembro, 1340 - BLUMENAU

CUNICA M�IICAl
,._-

,,�_:j;iJiIltitii..
Dr. Rubens Walbach

CORAÇÃO - PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS - RINS _

R!1UMATISMO - DIATERMIA -:- RAIOS X EUTRt)..
CARDIOGRAFIA

C(iiliii� � rt�;Ií:ia: �.-;q
--'

�i
iWJt _eM ilf'fjftlJ, 12 � í'ôlW,. ,1_ '.

c o N SUL TAS: tics I Ih ii c .. � 62 :; � �

.!;;�:'lí1t��F��i§�-�

oense de ""Tecidos
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

s..
Edital de Convoca!;íio ; '1r>:'.

Pelo. presente sêio tonvidodos" os' senhores Acionistos desta Societl��l.e
pua comparecerem' R A'sembléi!> GErnl' Elltraouiinor;a' <I' reali%ar-�$ n,,:: jjQ ,

l� de abil do" ccrrellte ano,' ás, lI!, heras, II�, s_ede social à Rua 15 deji!o.-.
vembro N. 913, com Q, seguinte ':'," '"OV';! '.

, . ,ORDEM DO DIA , ,.'!::'" ,:

li Aumento GO Capital soda! e COl\!eqllent� a!teraçQo dos Etllhltg$'�·g��h;·'
2 J Nomeoçiio de j>eritos

.
' ,

3; As,untos de inleresse social.' '��:�;,,,�"'{�--:;i";;:-c;-:.':',: ,�".;': :-�.,
Illumen!iu, 8 de março de 1941. ---'---------;-::::, :

!'AULO FRITZSCHE - Õiretor
� '-,

"

.. �'

(Reprodu%ida por ter saido com incorreções). ' :._:; --"--;r::-r,-'?',f
"

-
- ;..; ..• _v_"""

.�. .
...,'

AOUiiciem

.' ,,", : __.-" .-. ',�-â1i
DIA8.0

"

.

lU Ite

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



efetuar ligeiraa

G�L s w a.lO problema do
j Cijnr:�:.(;:o di:! Io , ptHjin#lJ fJf�niôü! "Fmncn }1cl,'J que,' Fh-tnnr G I· denunci d

nOiqü;�hJ ESilcmÍtúL A funti� pediu I jl1��5 iigr�:Ya tnlldfif:Çü ,;(1 '�(}U \JGVCI- �ni�ressante L enunCia e

,

qUt: niio ios,,:) rI1EI1C;OIlGJ� o seu no-J i�}", Notieio, ,k PHp;qôOIl " Hinr- I A propósito do nota jue publicamos o upoio e a solidoriedade do popula-lliUiula no consecução da

- me e dcclcrnu 6 UI�ited Prcss: IJTro. j ri�;. disserem flue G fr�.1tdro fÚfllCO- no dia 26 de Março findo, abordando ç30 e Q sbençãos de Deus. nos
'

propusemos abraçar_..

'to-,,,, d," lJ'1' qrccejo oi"i<ira To:vêsJ o problema do pão em Blumenau, re- MANOEL PA SILVA FERREIRA" A missiva que, aqui

"'cio is+o o élo C;Ua fasto"/G tinir, pelo t espcuholc, "fecneJi:2fJ !ltl rompo, e!:;tn CCDam()S (.�e um leitor o seguinte ccr- Sempre tivemos por escopo" propuq- evidentemente, é um atestado elcquen-

primeiro vés, a oposicê o 00 g�}1erqi i ccime e o dedofcção cl2 Jv\n\1r!d nôo TWr �C"f na defesa dos fe9i��os interesses te- de que estornos sendo compreendi-

Pronc o ACle5��lltou que os menor I f LI � �

<I I" I' li o e "Blumennu, 27 de Marça de 1947 - do povo e jcmcis titubearemos ou dos pelo público bluméneuense, ,de
OI • '-"I

- .1} S fc.l.,.;. p:3 o ... 5 rcp lU lean s s-
_

es- � 4

qtlisfa5� "idcrodo� per D, Juan, for-, j)Cll',�,O;s no. Franco rJ�erid:onQL Os Ii- A' llustroda redação de �IA NAÇÃOII. mereceremo-, nos cempcnhes de são quem esperamos Q cooperação since-

morn um bloco soli.lo centra FiGncO ! ciLfes espnnhnis perto da fronteira de- Com a devida vênia, venho infor- pe+rio+ismo, de alcance' econômico e ro numa campanha que de-ve merecer

O, ft!l:�':o;:o:iü', I.'CJ A�;ni�iEric ,:\; F-i ! c1n"oram :jt�� FnJ�co_ Í1a muito, �s-- mal 00 Sr. Redator, com referência á social' e a solidcricdcée e o 01'0:0 mo- o apoio de todo� o sddoclãos 'qUe cn-

i',"(Jr r.�;!;:ha,,; ,;"rjctoffioote .:'0 P::': I'p':-�"" ',cre' te i pore <)ue esta 2SCO- ncla pubiccdo em o numero de 26, ra! que hoje recebemos de um leitor II seiam por uma vida melhar e mais

,n de "loto d2 'í:l" f'Qn�:; �,,= U;Tl: ;"h' o SEU S:JCEssnJ', em coso de mor- s:ol) Q epigrafe "O povo deve eoope- nosso, muito ,nos reconforto e nas es-' condigna. ";" :II}
Grcccjo i_ltl1 2i;Jo;?�:.·ü fr(i:'Icês dc-! tc, ma-, i�tG indica qlJ';: ncnhumo mu- r-sr IH! soluçõo do problema <lo pão",
cintou ci Unilt!r! P!i�ss') qt:t:r c m 'Suo dG�1ÇG se �',fet!:c;6 niJ oiuül aDvento. Qlü2, o única podaria que. aumentou _.! '

_

o tamanho do põo e' o peso do põo,

Temos em mãos mais um intere.- f tJ e o seu espio ito devorado ás gron

sante exemplar do já vitoriosa e' bem I des reali:roções de corater literário e

feito magazine "O VALE DE ITAJAi",

I
i�,nali.t;co, O presente numero, que

Que se edita nesta cidade, sob Q di- tráz.em sua capa a foto do nov� 90-

reçõo do [omelistc Dr, Ozlcs Gl!i- verncdor do Estado, Dr, Aderbol 'R,
morões, uma ua, mais fulgurantes in-I de Silva, publica farta materia !itera

teligcilcias da nova geração c;, que tiO riu e assuntos de intere�se comercial,
ceIUli';o dos letras c!lta;rnense tem

I soei,,1 e E�j)Ofli,.o, estampando interes-

8yjdenciac:ü o seu aprimorado tü�en· ::(Hiie f2fio, f�9Em (otogrClficCi_

"O Vale do ilajaf'
fui o Confeitar:" Sacher, antiga
dcrio Alemã,

Este estabelecimento não foz

I-e')c do pão C! domicHio,
A podori� Rumlnske, da tua Joõo

PCS'O'l" no bairro da Velha continúo

n fo:'necer á popu�ação I ães micros

cópio", por preço alto, bem como ou

trc;� pOlllficcções,

Pa-

en-

t:eria covnenienle

e�-::l t cdaciio Iilandnr l'�" fGjlOrter (i

I f Ú.l(,� fi> ça,Ir."inô, ve .. :iic"t !) pê ,o !lo

i f"�'-}J !raz?í'flllj D(J cnnher,menttl d'l p{; ..
l;!I(,fí {) rr:��)ítf'dG (��s,:a Pfc.v�,jJncio.
fi qr.iudr- ,r.��n5t::Jjmbrndn de uA

I'ü\( j.(jJl1 rfef:3nrlendo O:J iiltn;esses

I:�,� fi0'.'O, ti Irr:iíldo-iJ. dae;: gfirrtl� das

1<11.:;'-1, ';:c;t,_, é ÍlFlÜ rl;qna rle aplausos
CflfllílliU: €'..o;e inlcmerüto paladino

l',,; f;oGS C(iil�aS, i1tlSSõ c{imponho mc

i'!tc'·riu; npnn(nndo CiO povo os êxp1o
it .1fli'F.S 'ia €l;onomin iJfJ:inlaf, que terá

,.:�
"''''' • �l ,. -.

'

.. I' 1 o
CONFl:RENCIA DOS COMANDANTES DO EXERCITO BRITANICO

O Marecral de Campo, Lord A lanbrooke, Chefe' do Estado Maior do

Exercito Britonico, reun:u recentemente GS Comandantes em Chefe no Cole-

9ro Ccmberlcy, onde foi tirada o fo toc;rof:a acimo, - (BNSI.

iníci'Zí11c,;r{ "Cê e [�e"m::,:dos ,d� g�-ll1êiG podemos ,s;lencio( de;:znte do que,

1
<10('0 mais, primam por atentar con·

·:;:rp.c do:.r --,'=7C:10 .�'!:.!n Clpe. '�O: comu;n�nte, \f.mos. e OU\iJ:1C� o respei- tro 05 RO'.5CS foros de cidadõos tra-

Í!':iitú5 qpz por 1:-:0!S �t�C a�IEirQmos {c aDs atos d;: S S" quc aOif:S cl� bclhodo:,es. :::erosos e disciplinados.
Blumenau trabalho noite e dia, A

AnunctelD Ilcsta

----�_,-- -

pc; u'oção é zeloso e cuido decidida-
-1ID!1IIIii_llIflj�,r�"""""""'_E<WiltiiI&J-iIit!®....::.: "

mente de propugnar pelos interesses

,i":': I d� bem estcr comum.

Pacatos e (hs.ciplinodo'<, os blume-

1 nClIcnSI?$ \'ão olhan['o e comentando os

I dcdú<DS do Prefeitura,

:-2 Os F\j.H:jO'�3riüs Fu�:�ccs e Em- � Ontem, $ por exempIo1 dois covalhei.

pregados do E, f, S, C, I'�S or ",rOm ddro�t,e "da estátua do

2-� O!. hc ':;: (_�0 Ru'1" 2uinz€, Rua �
dr Blumenou e cr hcaram o odminis

::.{�:.: ::::; �(;'::,TIh;; I� �:JG:; ocl-
� lt'or;;'ç. ml'nicipol,

.. '"

'::;:

Mi

, !éondusão, do �lQ.;pa!Jina)
gusta e outros,' c91\VÓCa}ldo' o'
.do Justiça Poro prestor; ji'essoõ!ménte,
n'1 Comora inforinoçiies sobre- "os me-,

gurança nos; eleições no Rio :Gfan�e do OD plenório imediatamente, Foi epro

Norte; 'de autoria d., sr _ flores, da do sr, Barreto

Cu�ha, solicjtando 'Q remes� ,pel� Mi� P:llio .sobre um valo,

nisrer.o "da 'Educaçõõ, par�, larg� ,di- merquez de �Lage, o ultimo Ministro

vl!lgação, em todo o país, da carta ti I G�I€rrU no govern'l, que' únncedeu

Há" na tribuna ôntjõi11 par uji1"qepilto�
da, r; fOmQ50 proksmr Herqclide de ':dOo (,PilV'lnoío !lfi 'iiü rnGlte.'

SillJZO Aj'oujo, que represelltí! o plo-I Orun'lIido a tdhliilfl, fi ;f,

FTO, de combati) li lepra; d� autoria' li;:; CLii'�� 'p",",fin;;'O ri, M'�,:,<
do sr, Toledo Pi�lI e dI! outros ude- t"i.!' 'lÍo ,r<C!lõ,e, bar""l 'illferidG

C i'fr.� firtlil ,7 r-:::-r-�'j:t dn;;:

m0!iões ao Miníotro da Jus'tiça' sODre

j 03 re�triçõe5 6, livres di5110$içõe5'"�Q

! bit:: 05 bens' dos $uditos joponeses, Um
IHojéto da pauta, em terceira discus,"':

li COl!li!i5�o té,cnicll compe-,

tetn!?, em face das emendas apreseR

to.das, 05 srs, Climpos \Vergal 'e
Verglif lê tiraram ré;

�

SOO de boa.
�,:��::.;::5i:::O :::;:5�::::: :: �:� Vis�tarã \} o Bras;1 dt1is, competent�s 'té(nitos 'e;": a�iasão (Í'vil
.':, """ i,�n acontece

RIO, I fAN\ - A Orgoni,ação Ine çãú de aerodramos e oux:lios, os quais t'lIlidade de '_obt�r' ,informa�ães' so��: livaménte poro 15 de Junho

O (lue é r>r"ci�o é clivuoor, Não
tcrnacioncl Provísoria do Aviaçõo Ci- porlirom, via aérea, para .l imo, La' às ativid!ldes e fllUções ,daq,!ela or9'!- )l:llto, �m, lima e no Rio

vil com séde nos Estados Un '':os re- Paz, Sonticggo, Bue�os Aires, Monte- nisoc;ão, Tem ta'm'bem essa mis;Q.o, Q' ).' chegada daqueles dais
!'��r' C""-:�il'l1 M('lhar .scr�a fl'?ch"lrmos ê�te !

• I -

'",,�-r
1\

!
so'ceu enviar p"ro o America lo Sul vit;�O e Rio GC Jnneira, O principal incumbencia' e�epcíQí de dar assisten- 12 do corren,te, devendo o ",o parti-

�I� "'+'�'''n�,, t�1 nóo' ornnf'ecer<Í, � do., membros do seu �acretoriodo nu- oh,et:va de3sa mi 'são é • e,tabelecer cia ás autoirdade� c�mJlet�nt�i; neli re.: n? Rio de Janeiro estó prev;sta' paro

"A /'c hít'lO. ,r"iam os clais cÍlla- I ma mis�õo de boa vontade, Sôo eles contoclo �om as al'�orjdodes, encarre- pawção de elementos técnicoS' do na- iI'l, efetuar�se (1 1� do 'mesma mês, O

dr.os. iá �rttÍ "5�""r",p",1" ,,,", � l' Gomez Orbaneio, pertecente a secção godos da, aviaçõo civil dos príndapis vegoçõo aerea, necessarias
•

aos tro- 'sr. Gomez OrbOl\ejo
cc'''' : ':1'� ti" hi�',� �; �c;;" ,lry pó �"hro o !>ron"., M.,is 01- I

d� estudos i,uridico5 daquela en,tidode 0- ires do Americo do Su', oferecen-' bolohs do.s fut.llros reuniões regionais duas conferencias nesta capital, sendo

c, cr Co C'rmi'o
n,'n5 r'<?7r< e nõo t�rpm"< ","is "Ií I

e Henrique Buzeta, pertecentc a sec- da assim a cs,as autor;dodes a opor- de fI�vegOçõo 'areo' cQn;oc�dos' re�pe�- ! lime, sôbre ,o cOnVençõ,o de Chic�ga e'

\'l�:; ��:'�'i;éi) (',� ; ,� .. :,; c Pro-
.. - Alomedn, tl estótua do fundador I

'

:11 ,o,,(,ro, s�bre as at:vidade,s da Organisa-

',,'.,e "
,·�·t" IN'''_ (Iue, 'e Dor acaso, Da,,;

I
-ção Internacional Provisoria da Avia.

c;-!:.õo de "�_ Sen:wf r\/1crt:J que

-

Q ;, 1 (i'C�"" de t�c'" em-
ti, �re�e;sp de novo, ;:p envergonha ri'!

'

A -

.

t
"

I" t" I EL '

' ,',
ou s'e 'COM' i ç1ic

c'ivil.

l"Ci1"'C i:í" ,';:::';:c ",!tuu-
,'.- �,,� (l." <"ce,lp'�m",' 91 OH1.rl-se 'os meiOS po � ecosI

o ETRICO CHOC ,- ;--,

F c 'IPI' 1n(lp, íl,'� C'lI'tnri" ii ",n, f'
O TREM EM MANOBRJ,.S I;:, ",' U,

:";:,,,� mnl.,lnt !õnFItlI' o J,'ontn, ,II' FJ; (jJUHS ta;;; rr)o, 1 (Merid:onoO - Na manhã

Lr;!'" \0;-
I'

O
I de 'h()l'e, na estarão de eodarn um trem

1-' -,'/,'1 I"m, ílt!onl {l, porn rVitnr ('omen� I � d B I
� "

'; tA,�, f,;
,:' r.' 11;;"t� tdir? sr. t> a e nao r e' a r r()s q ti e r elétrico chocou-se com ilma campo,si-',

f,j1 'e Irr,I"lI1clo ri ... 11m !TInnum�ntn
•

I in .....

D d
- ção em manobras. Em c�;ns"qilenci!i

,,;, ::C;,2: "'1 'C,10 "".Iro tl" ('''lide é de <('
ISO or O t"'k�_" a opos'çao I,,'uvf> várias

,-, ,.tI'"" nl(]:S ainda, RIO, I (Meridional) O snr, Yu' dietos ,teria iniciado entend:mentos (jeiros,

"d,;: : I >;"I,r" ,('r ("IP, d"l1lm fi" !TIni, 0"'111" /11€hlill1 Gentil, prc,;dentc tia Assl�m- com a UDN paulista no intuito de for

;
'
.. c, � '.rio 11 51' Gnví'l'IlOdoy ,'o bleia Le9is�al;V<l do E_ludo, cOhfercn� n,lar um bloco na Assembléia Legis-

c,;i:"," ,"
I c,(",'" ,;.r. fi lliuntl'll-u, Antr 1i1ll', dou com o sr, Nereu Ramos, na ,,�i- lat;va de São Paulo, que se garunti·

-r,' [-" \",',

-! '," 'JÁ rnr,c, n 'I" P,d!'ita InflO,!e te de ôntem, regressondo depois po-
I

�c a maioria naquela caso, i,alando 1) Rio, 1 (Meírdional) _:_ O ,i)jtetor'

i f,"er ;;I..,II":lI';,,o, rhl ci"1dr., rnl1l0 <p"'- ra (j caplla bonde;(Qfite, O sr, Gent;1 P�o. da oposiçõo, dI' Deportam'ento de'Abastecimento

; PI" occiõi�,�e, r.flfl'i imflre�5:nnnr fi vi- veiu Q() Rio trntm da CiS5untos POli-I RIO, 1 (Meridional) - Re9r�ssou Ci informou que os açougues só poderão
! P !,Jjef2dv�i í:OmE:Ctif iá, E 1;co�. �.]o PíhJkl o !.f, Sj�vio Campos,. prac�r vender carne 'iábt.j�o" e dominin, em

I �,r,r.'tiliíf) "IJ limpeli] rio RIO, 1 I Msri,linnr,11 - InforfllO 1111'1 dt: PSD bUiideír<mte, que ';eÍII tiafnr virlud'l' dos dias sar.tifí<:QdOS' desta se. l'aflanHmt�

I

I
I

G pro- I
I
I

�.: ...
'

-

..: ;_-,,::.s r:',o,

N
Retiru

,
t· W i'cGncY�

h I '!l�' ;]

í"

,e 7

esculpida t1 figuro
fUildador (b co!ôniú_o

moitlt;no úfic;05D IjliC o SI, Adhemar d,' va:ros {ls!:ur.tr,5 com Ilgação " pu,

dl• BarrOi, par f;eus amdHares ime-' til !co oouJista � , i \
'-,h,

0-1 r' IA I.I.P" ,h ::2 Il r:

conu CUrA;
camA DOS cf
HEtOS f DEMAIS'

lIffCCÕES DO
I

COURO CABE' I!DO�

Í"�:id'�'
r ("'/c'���o,,:��:"�!cé-CC:��2: i ��:' cl�:�v�:�;',�::S d�2r�:I:�,,�:,�;,;;;' d,:;:�:: I

Tiro <'c ,,-tnCu ararjna, 'ccc::.!,- O se- 1 ça com ;r.:cio a 10 Cd "'o"C � ""é{'r· !

gumte f :'('Çjrm�1ü:
I

i:..::: .. 26 _- Cum- I t'cmen;o u 30 de 'S�;.::mbio, c�n todf:!
i)1'irnc,;" .lustre p:.rt ,l,Cf'), fchd;/.:mdo- I ti tenitor'ia nociona', Snu�jar_5eç ! a' i

I
'

I

o pc':] _':!.l il1!'-QSiid�!I'!] na �r-EsidenÔG � Cc', Br::1gas prps:deni'c Ja �edEraCGO

d�;; F(;{L.-1CÕO. cerro J,_. i..]u': Vi,}:;';,_:; SQ- i [hosiíeiiG de TiroU.

d

CIENTiSTAS

O CARIOCA VAI fAZE� ABSTI.

NENCIA DA CARNE

mçno,

SIDENTE

Rio, 1

<;"I'erior

u s t r 1 a a u, toro oh i 1 i S ,t ,i C-'Q
epleseotadot'3 "MCCDá Lt�a" .. Rua 15 de Novembro 1035-

Oficina mecanica: Rua João Pessoa .111
'

fAlumeoilU .. Sapt Catartntl

f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




